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BÀSQUET

FUTBOL BASE
Infantil

Benjamí F8

2ª Autonòmica masculina

Victòria que els permet
la lluita pel segon lloc

Un rival de la
part alta pesà
molt al camp

Interplà
Sollerense

Sollerense
Andratx

El domini en el rebot els
donà la clara victòria
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Nova
victòria
del
Sollerense que, afegida a la
del dimecres passat, situa de
nou els sollerics a la tercera
posició de la lliga. El partit va
estar marcat per les reduïdes
dimensions del camps, així
com per un equip local que
jugà amb cinc defensors i féu
molt mal arribar a porteria.
Però els visitants dominaren
l’encontre de principi a final i
controlaren el partit sense
donar opció als locals, que
pràcticament no tiraren.
D’aquesta manera, els de la
Vall cercaren noves formes de
marcar algun gol i ho aconseguiren amb tirs des de fora de
l’àrea, prova està que els tres
primers gols foren amb tirs
llunyans. El darrer fou de
penal.
Amb aquesta victòria

R.E.S.

Lluís Mas, entrenador.

l’equip segueix immers en la
lluita pel subcampionat de
lliga.
Alineació: Toni, Jordi, Vicenç,
Miquel, Guillem, Xisco, Pau,
Pablo, Benet, Víctor i Tobias.
També jugaren: Agustí, Sergi
i Jaume P.
Gols: Pau (2), Jordi i Tobias.

Benjamí F8

Vibrant partit i un bon
espectacle de futbol
C.Sollerense
Son Caliu A
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Partit vibrant el viscut a
Can Maiol, on els dos equips
jugaren un gran encontre. Els
visitants s’avançaren al marcador els primers, però
Castanyer empatava de penal
i abans del descans, amb un
gol de falta i una mica de fortuna, arribaven amb el resultat 1-2. A la represa, els sollerics sortiren convençuts
que podien vèncer el partit i
es posaren 3-2 al marcador
amb una bona remuntada.
Els jugadors visitants capgiraren el marcador altra vegada, jugant molt ofensius i
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s’arribava al 3-5. Al darrer
quart, el Círculo Sollerense
ho donà tot sobre el terreny
de joc, escurçava distàncies
amb el 4-5, i a la darrera jugada del partit, d’una treta de
córner, arribaren a fer tres
pals a la porteria contrària,
però la pilota no volgué entrar.
Els jugadors pogueren
partir contents, gràcies al bon
espectacle de futbol donat.
Aquesta setmana visita a
l’Àgora B, amb els ànims
d’aconseguir la victòria.
Alineació: Javi, Àngel, Kike,
Josep, Jamie, Castanyer,
Naji i Capó. També jugaren:
Lluís, Lauti i Aitor.

El passat cap de setmana,
els jugadors de Rosselló s’enfrontaren a Can Maiol a
l’Andratx, en un partit que resultat realment avorrit de principi fins al final.
Els jugadors andritxols
ocupen les primeres places de
la classificació de lliga, i la diferència de nivell fou bastant
evident des del principi de
l’enfrontament.
Possiblement degut a que
els de la Vall sabien de la gran
qualitat de l’equip rival, sortiren al terreny de joc poc motivats i sense les idees clares, i
això tampoc no ajudà gaire a
trenar un bon partit per part
del Sollerense.
Així les coses, els jugadors
rivals anaren moldejant el partit a la seva conveniència, i els
gols començaren a caure un
rere l’altre, fins a un total de
cinc que deixava el partit més
que sentenciat, i sense possibilitats de refer res.
Avui dissabte, els del
Sollerense B s’enfrontaran al
Sollerense A en el derbi local.

Benjamí F8

Un control
absolut a casa
del cinquè
Pl. Calvià
Sollerense
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Els jugadors sollerics
s’enfrontaven el passat cap
de setmana al cinquè classificat de la taula, amb la seguretat que no seria un partit
fàcil.
Però els de la Vall sortiren
al terreny de joc ben col·locats, i amb l’esperit de lluita
que han demostrat al llarg
del que duen disputat de
lliga, i començaren marcant
el primer gol ja al minut 8.
Dos minuts després arribà el
0-2, però els del Platges escurçaren diferències a 1-2.
Els jugadors dels germans
Torres no es deixaren controlar, i poc a poc anaren entrant els gols a la porteria
rival, fins a arribar a un total
de 6, en un bon partit pels
dos equips, però en el qual
primà la qualitat de líder que
tenen els jugadors del
Sollerense.

jugar amb bon criteri, però
que es veieren superats per la
veterania sollerica.
Aquesta setmana l’equip
solleric es desplaça a Bunyola
per
enfrontar-se
al
Viubàsquet, i en aquesta ocasió també a la recerca d’un
nou triomf que els consolidi a
la zona mitja de la taula de
classificacions i puguin acabar el que queda de temporada d’una manera més tranquil·la.

L’equip sènior masculí
Quetglas Advocats aconseguí
el passat cap de setmana encadenar dues victòries consecutives, per així apropar-se a la
zona mitja de la classificació.
Aquest cop els jugadors sollerics s’imposaren de manera
clara i contundent al Bàsquet

Sa Cabaneta.
Els jugadors del Joventut
Mariana començaren molt
forts en el rebot, cosa que resultà fonamental per assolir
un avantatge que, a la llarga i
a mesura que passaven els minuts, els acabaria donant la
victòria final, permetent a
l’equip de Cata Morell jugar
amb tranquil·litat i seguretat
davant un rival molt jove i
enèrgic, que arribà a la Vall
disposat a no perdonar res i a

Mini masculí

Infantil femení

Els sollerics
es trobaren un
rival inexpert

Tot i la victòria, faltà
esperit de lluita

Quetglas Adv.
Sa Cabaneta
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El Gas
Artà
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Els jugadors minis del
Joventut Mariana tornaren a
la competició de lliga amb
una clara victòria, davant un
Bàsquet Artà molt més tendre
i inexpert, però que va saber
també estar sobre la pista de
joc.
Tot i la diferència de nivell
amb el rival, els sollerics feren
una bona feina, tant en atac
com en defensa, aconseguint
així tancar l’acta de l’enfrontament al quart període, després del descans.
Després de 15 partits disputats, els jugadors del
Joventut Mariana segueixen a
la zona alta de la classificació
de lliga, amb només dues derrotes.
Avui dissabte, els jugadors
sollerics visiten la pista d’un
rival directe a la competició
oficial, com és el Bahía San
Agustín. caldrà desplegar tot
el seu bon joc per poder obtenir una victòria que seria important de cara al final de la
temporada.

Joan Capó
J.Mariana
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Dissabte passat, les infantils del Joventut Mariana es
feren amb la victòria en el seu
complicat desplaçament a
Felanitx.
Tot i la seva clara superioritat, el poc esperit de lluita de
les solleriques davant un rival

de menors condicions però
lluitador els privà de gaudir
d’un encontre més còmode i
de progressar en el seu joc
com a equip, deixant de preocupar-se pels petits detalls
que, sumats, permeten grans
millores.
El pròxim partit és aquest
dissabte, a Consell, davant un
rival que a la primera volta
s’imposà de manera clara.

Mini femení

La millora en defensa
permeté el triomf
El Gas
Bàsquet Pla
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Victòria ajustada de les
minis del Joventut Mariana
davant el Bàsquet Pla.
La fluixa sortida de les jugadores solleriques, molt despitades en defensa i molt espeses en atac, fou aprofitada

sàbiament pel conjunt visitant, que amb petites diferències, s’anà distanciant en el
marcador.
Tan sols en els dos darrers
períodes l’equip de la Vall millorà en defensa i es mostrà
més encertat, aconseguint
capgirar el marcador just a
temps per acabar sumant el
triomf.

TAI JITSU
R.E.S
El I Campionat de Balears
de Tai Jitsu es va fer al
Poliesportiu germans Escalas
el passat dissabte 11 d’abril i
es va organitzar des de la delegació de Tai Jitsu de la
Federació Balear.
Participaren Pep Xumet,
Guillem Mir, Tolo Ozonas,
Ismael Hernández, Xisco
Casasnovas Rullan i Pere
Martínez del club Karate

Xisco Casasnovas Rullan
és el campió de Balears
Sóller.
El títol de campió de
Balears va recaure en Xisco
Casasnovas Rullan, que va
mantenir durant tot el campionat el seu avantatge. Per a
les posicions següents els
llocs anaren fluctuant i el

marge entre competidors i
també companys va ser molt
reduït. Finalment Pere
Martínez es va fer amb el
segon lloc al podi i compartiren el tercer lloc Tolo Ozonas
i Ismael Hernández, que era el
primer cop que competien.

